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Introductie
Europese Kaderrichtlijn Water

Schoon water voor iedereen
Schoon water is een kostbaar goed. Letterlijk en figuurlijk. Figuurlijk, omdat schoon water voor iedereen van
onschatbare waarde is. Maar ook letterlijk, omdat betere waterkwaliteit veel geld kost en een grote
inspanning vraagt van iedereen: industrie, landbouw, inwoners, overheden en belangenorganisaties. Niet
alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Immers ook landen waar het water vandaan komt (de
zogenaamde bovenstrooms gelegen landen) zullen een forse bijdrage moeten leveren om de waterkwaliteit in
ons land omhoog te krijgen. Daarom zijn er Europese afspraken gemaakt en zijn deze in 2000 vastgelegd in
de Europese Kaderrichtlijn Water. Doel hiervan is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in
2015 op orde is.
Het behalen van die doelstelling is erg belangrijk. Want schoon water mag dan kostbaar zijn, we krijgen er
ook veel voor terug. Niemand woont immers graag in de buurt van vervuild, stinkend water in vijvers of
grachten.'s Zomers willen we in open water kunnen zwemmen zonder bang te hoeven zijn ziek te worden
door bijvoorbeeld blauwalg of botulisme. En van grondwater en oppervlaktewater met een hoge kwaliteit
kan eenvoudiger, en dus goedkoper, drinkwater gemaakt worden. En voor planten en dieren is een goede
waterkwaliteit al even belangrijk. Dit zorgt ervoor dat er een grotere verscheidenheid in de flora en fauna
ontstaat. En iedereen beleeft er plezier aan om vissen in het water te zien zwemmen, waterplanten te zien
groeien en libellen te zien rondvliegen. Kortom: van schoon water wordt iedereen beter.
Voor de toekomst
Er is al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is de zalm weer gesignaleerd in de Rijn en
genieten we weer van de grachten in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht. Toch zijn we er nog niet. Op veel
plaatsen kampen we nog met een slechte waterkwaliteit. Bovendien leidt de toename van de bevolking tot
meer vervuilende stoffen. Het kost daardoor meer moeite om ons afvalwater te zuiveren.
We hebben de loop van onze beken en rivieren zodanig veranderd, dat van nature voorkomende soorten
planten en dieren in aantal sterk zijn afgenomen. Zonder herinrichting van onze wateren is een ecologisch
herstel moeilijk te realiseren. En ten slotte regent het steeds vaker, doordat ons klimaat verandert. Dat leidt
vooral in dichtbebouwde gebieden tot problemen, omdat schoon regenwater de riolen vult en niet vrij naar
rivieren en kanalen kan stromen. Dat zorgt weer voor een overbelasting van de zuiveringsinstallaties.
Samen afspraken maken
Het verbeteren van de waterkwaliteit vraagt veel inspanningen en maatregelen. Dat kunnen we niet alleen.
Vandaar dat er afspraken gemaakt worden met andere Europese landen. Landen die liggen in de
stroomgebieden van de Schelde, Eems, Maas en Rijn. In elk stroomgebied komt het regenwater en ander af
te voeren water (zoals smeltwater) uiteindelijk samen in waterlopen, meren, rivieren en -uiteindelijk- de zee.
Door per stroomgebied afspraken te maken, kan dus heel gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de
waterkwaliteit. Een omvangrijk vraagstuk wordt zo weer beheersbaar. Wanneer iedereen z'n
verantwoordelijkheid neemt en zich aan de afspraken houdt én als de juiste maatregelen worden genomen,
gaat het met de waterkwaliteit in Europa uiteindelijk de goede kant op.
Welke maatregelen er nodig zijn, is sterk afhankelijk van de aard en inrichting van het stroomgebied. In
stedelijke gebieden kan het nodig zijn op een andere manier regenwater op te vangen en af te voeren. Ooit
gedempte grachten in steden moet men daarvoor soms weer opengraven. In nieuwbouwwijken zal meer
ruimte moeten komen voor water. Ook het uitbaggeren en verbreden van vaarwegen kan helpen, evenals
het aanbrengen van meer natuurlijke oevers. Natuurlijk moeten we de hoeveelheid verontreinigende stoffen
die in het water terechtkomt verder verminderen. Het gaat dan om chemische stoffen, zware metalen en
voedingsstoffen (mest). Iedereen kan bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid vervuild water uit
huishoudens en bedrijven. Samen leveren ze voor elk stroomgebied een forse bijdrage aan schoner water.
Nederland leeft met water. Vooral voor Nederland is de Europese Kaderrichtlijn Water van levensbelang. Als
land dat bijna voor de helft aan de zee grenst, laag gelegen én als mondinggebied van de grote rivieren
kunnen we in Nederland niet om waterbeheersing heen. U kunt daarover meepraten.
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Voorlichting en Inspraak
De Europese Kaderrichtlijn Water (zie ook bijlage 1, pagina 17) streeft ernaar om eind 2009 voor alle
stroomgebieden een pakket aan maatregelen (in de vorm van een stroomgebiedsbeheerplan) klaar te
hebben. Tussen nu en 2009 wordt in kaart gebracht wat de gewenste waterkwaliteit is en wat er aan
maatregelen nodig is om dat te bereiken. In die periode komen we ook te weten wat onze buurlanden gaan
doen en wat de effecten daarvan zijn voor de Nederlandse wateren.
Omdat deze maatregelen gevolgen hebben voor ons in Nederland is het vanaf 4 juli 2006 gedurende een
halfjaar mogelijk uw mening te geven over een drietal zaken: het voorgestelde tijdschema en
werkprogramma en de belangrijkste waterbeheerkwesties per stroomgebied. In 2009 kunt u reageren op de
ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen voor de vier stroomgebieden (Schelde, Eems, Maas en Rijn). Ook dan
wordt voorlichting gegeven en kunt u met aanvullende ideeën komen. Na eventuele aanpassing zal het plan
in de tweede helft van 2009 vastgesteld worden en kan met de uitvoering van het plan gestart worden,
zodat uiteindelijk in 2015 alle maatregelen zijn uitgevoerd. De voortgang zal door de Europese Commissie
scherp in de gaten gehouden worden. Zij is namelijk belast met het toezicht op een goede uitvoering van de
Europese Kaderrichtlijn Water. Landen zijn verplicht om ook in de periode na 2015 zesjarige
stroomgebiedsbeheerplannen op te stellen (en uit te voeren), zodat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water uiterlijk in 2027 zijn behaald.
Een onderdeel van de Kaderrichtlijn Water vormt de verplichting voor landen om de eigen inwoners en
andere belanghebbenden niet alleen te informeren over de Kaderrichtlijn Water maar ook daadwerkelijk te
betrekken bij het uitvoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water, waaronder het ter inzage leggen van het
tijdschema, het benoemen van de waterbeheerkwesties per stroomgebied en het opstellen van de
stroomgebiedsbeheerplannen.
Reageren: wanneer en hoe?
Vanaf dinsdag 4 juli 2006 tot en met woensdag 3 januari 2007 kunt u uw opmerkingen schriftelijk kenbaar
maken aan: Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
Of via de website: www.inspraakvenw.nl. Indien u mondeling wilt reageren, wordt u verzocht dit vóór
15 december 2006 kenbaar te maken aan het Inspraakpunt, telefoon (070) 351 96 04.
Reageren: waarop?
Het doel van deze inspraakprocedure is het bieden van inzicht aan alle belanghebbenden over het
besluitvormingsproces en het traject om te komen tot stroomgebiedsbeheerplannen voor de Schelde, Eems,
Maas en Rijn zodat u weet welke mogelijkheden en inspraakmomenten er zijn tot 2010.
U kunt reageren op:
I.
het tijdschema voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen (zie pagina 9);
II.
het voor Nederland geldende werkprogramma voor het opstellen van
stroomgebiedsbeheerplannen (zie pagina 11);
III.
het tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties per stroomgebied
(zie pagina 15).
De inspraakvragen staan bovendien nogmaals vermeld in bijlage 2, pagina 18.
Reageren: waarom?
De Kaderrichtlijn Water is voor de hele Europese Unie van belang maar voor de lage landen in het bijzonder:
‘wat er bovenstrooms niet in komt, hoeft er benedenstrooms ook niet uit’. En dat is een grote stap in de
richting van het bereiken en behouden van een goede waterkwaliteit in Nederland. Maar ook in Nederland
zelf moet er het nodige gebeuren. Ook in de regio waar u woont, werkt of gewoon graag verblijft.
Waterkwaliteit in die gebieden gaat u dus direct aan. Maakt u daarom gebruik van de mogelijkheden om te
reageren op bijgaand tijdschema, werkprogramma en de belangrijkste waterbeheerkwesties per
stroomgebied. Uw mening telt.
Wat gebeurt er met mijn reactie?
Na ontvangst van uw reactie stuurt het Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat u een
bevestiging. Het Inspraakpunt verzamelt en bundelt alle reacties en biedt deze enkele weken na de sluiting
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van de inspraaktermijn ter inzage aan. U kunt de reacties inzien op de locaties waar ook dit
Inspraakdocument met werkprogramma, tijdschema en waterbeheerkwesties ter inzage aangeboden is. Ook
de betrokken departementen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (V&W) ontvangen het totaaloverzicht van de
reacties. Daarna wordt bezien of uw reactie leidt tot aanpassingen of als aandachtspunt bij de verdere
totstandkoming van de stroomgebiedsbeheerplannen kan worden meegenomen.
Meer weten?
Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water is te vinden op www.kaderrichtlijnwater.nl. Inhoudelijke vragen
kunt u stellen aan de Helpdesk Water, telefoon 0800-NLWATER (0800 – 6592837) en per e-mail:
contact@helpdeskwater.nl. Voor vragen over deze Inspraakprocedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat: telefoon (070) 351 96 04 en per e-mail:
inspraakpunt@inspraakvenw.nl.
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I.

TIJDSCHEMA voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen

Om in 2015 in de gehele Europese Unie over een ‘goede’ waterkwaliteit te beschikken, is een gezamenlijk
tijdschema van groot belang. Het gaat dan om alle nationale en internationale overheden (internationale
riviercommissies, ministeries V&W, VROM en LNV, provincies, waterschappen en gemeenten).
Het tijdschema bestaat uit een aantal mijlpalen met uiterste oplevertermijnen die gelden voor elke Europese
lidstaat. Het werkprogramma (zie pagina 11) wordt door elke lidstaat zélf opgesteld: het beschrijft hoe de
nationale en regionale overheden in een land samenwerken om de mijlpalen uit het tijdschema te realiseren.
Onderstaand tijdschema bestrijkt de periode 2005-2010. Meer informatie is te vinden via
www.kaderrichtlijnwater.nl. Daar kunt u ook (te zijner tijd) onderstaande rapporten en documenten
downloaden.
2005

Rapportage huidige toestand water per stroomgebied
In dit rapport staan de belangrijkste problemen waarvoor in het stroomgebiedsbeheerplan voor de
vier stroomgebieden maatregelen worden genomen. De rapporten zijn in december 2004
gepubliceerd en in maart 2005 naar de Europese Commissie gestuurd. Diverse belangenorganisaties
zijn tijdens het maken van de rapportages geraadpleegd. Rapportage 22 december 2005 afgerond
(zie www.kaderrichtlijnwater.nl).

2006

Tijdschema en werkprogramma voor het opstellen van het stroomgebiedsbeheerplan:
Het voorliggende Inspraakdocument ‘Schoon water voor iedereen’ geeft inzicht in het tijdschema en
het werkprogramma van de Kaderrichtlijn Water. Er staat in wat er moet gebeuren en wanneer
belanghebbenden daarover kunnen meepraten en inspreken. Oplevertermijn Tijdschema: uiterlijk
22 december 2006 (wordt aan voldaan door voorliggend Inspraakdocument).

2006

Monitoringprogramma per stroomgebied
Dit programma beschrijft de opzet van de meetprogramma’s per stroomgebied. Eind 2006 zijn de
monitoringprogramma’s klaar en vanaf dat moment kan er worden gemeten. Deze metingen geven
een totaalbeeld van de watertoestand in de stroomgebieden en de ontwikkelingen (trends). De
resultaten worden verwerkt in de stroomgebiedsbeheerplannen. Voordat de bestuurlijke besluiten
worden genomen, worden in elk deelstroomgebied belangenorganisaties geraadpleegd.
Oplevertermijn Monitoringprogramma: uiterlijk 22 december 2006.

2007

Tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties per stroomgebied
Het voorliggende Inspraakdocument ‘Schoon water voor iedereen’ gaat naast het tijdschema en het
werkprogramma ook in op de belangrijkste waterbeheerkwesties in de stroomgebieden. Het betreft
hier de problemen die Nederland op het gebied van water gaat aanpakken en de manier waarop dat
het beste kan gebeuren (in Europa, per internationaal stroomgebied, op nationaal of op regionaal
niveau). Oplevertermijn Overzicht waterbeheerkwesties: uiterlijk 22 december 2007 (wordt aan
voldaan, de waterbeheerkwesties zijn opgenomen in voorliggend Inspraakdocument).

2008

Ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen
De ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen geven voor elk stroomgebied een overzicht van de
doelen, maatregelen en effecten. Het gaat daarbij zowel om voorgenomen maatregelen als om extra
maatregelen. Daarnaast komen de kosten, maatschappelijke baten en de verdeling van de lasten
(‘wie betaalt wat’) aan bod. De onderdelen van de stroomgebiedsbeheerplannen zullen door de
verschillende overheden gezamenlijk worden voorbereid. Daarbij is van groot belang goede
afspraken te maken over wie welke maatregelen wanneer uitvoert om uiteindelijk een goede
waterkwaliteit te bereiken. Het ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan zal dan ook een nauwe relatie
hebben met de onderdelen van relevante plannen van de verschillende overheden, zoals het
Beheersplan Rijkswateren, het Waterhuishoudingsplan van de provincies, het Waterbeheersplan van
de waterschappen en het waterplan en/of rioleringsplan van de gemeenten. Samen levert dit een
totaalbeeld van wat er in elk stroomgebied of deel daarvan gaat gebeuren betreffende de
waterkwaliteit in de periode 2010-2015 en mogelijk daarna. Het ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan
wordt uiterlijk 2009 gedurende zes maanden ter inzage gelegd en na het verwerken van de reacties
naar de Europese Commissie gezonden. Oplevertermijn ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen:
uiterlijk 22 december 2008.
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2009

Stroomgebiedsbeheerplannen
Mede op basis van de inspraakreacties zal in Nederland, in overeenstemming met alle
Betrokken overheden, het definitieve stroomgebiedsbeheerplan voor het Nederlandse en het
internationale deel van het stroomgebied van de Schelde, Eems, Maas en Rijn worden vastgesteld.
Oplevertermijn stroomgebiedsbeheerplannen: uiterlijk 22 december 2009.

Op basis van het vastgestelde stroomgebiedsbeheerplan wordt gestart met het uitvoeren van de plannen en
maatregelen om in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken. Alle maatregelen dienen uiterlijk in 2012
operationeel te zijn. Aan het einde van de periode 2009-2015 zal door Nederland aan de Europese
Commissie verslag worden uitgebracht over de voortgang van de toepassing van de maatregelen. Op basis
daarvan kunnen de geplande maatregelen worden aangepast. De Kaderrichtlijn Water verwacht de
stroomgebiedsbeheerplannen elke zes jaar te toetsen en bij te stellen. Elk ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan
wordt dan opnieuw ter inzage gelegd. Onder omstandigheden kan tot twee maal het bereiken van de
gewenste waterkwaliteit met zes jaar uitgesteld worden. Dat betekent dat uiterlijk in 2027 een goede
waterkwaliteit gerealiseerd dient te zijn.
In de periode 2006-2009 kunt u op twee momenten formeel inspreken:
- in 2006 op het voorliggende Inspraakdocument ‘Schoon water voor iedereen’, dat het tijdschema, het
werkprogramma en een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties bevat.
- in 2009 op de concept-stroomgebiedsbeheerplannen voor respectievelijk Schelde, Eems, Maas en Rijn.
Reageren
U kunt reageren (‘inspreken’) op onderstaande vraag:
Is het bovenstaand tijdschema voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen voldoende helder? Een
toelichting op uw mening wordt op prijs gesteld.
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II.

WERKPROGRAMMA voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen

Binnen het kader van de oplevertermijn van het tijdschema (zie pagina 9) is voor Nederland een eigen
werkprogramma opgesteld. Dit werkprogramma beschrijft hoe de nationale en regionale overheden
samenwerken om de mijlpalen uit het tijdschema te realiseren.
Het (nationale) werkprogramma beschrijft de momenten waarop en de onderwerpen waarover u kunt
meepraten en reageren. In het schema in bijlage 3 (zie pagina 19) is aangegeven hoe de uiteindelijke
stroomgebiedsbeheerplannen tot stand komen en welke tussenproducten -de jaarlijkse Decembernota’s op
rijksniveau- worden opgeleverd. Uitgangspunt zijn de verplichte Kaderrichtlijn Water-mijlpalen uit het
tijdschema. Het geheel resulteert in 2009 in de vaststelling van vier stroomgebiedsbeheerplannen voor de
Schelde, Eems, Maas en Rijn. Die worden vervolgens ook aan de Europese Commissie gestuurd.
Centraal bij de Nederlandse implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water staan:
a) het door alle overheden gelijktijdig en gezamenlijk opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen in
nauwe samenspraak met de omgeving;
b) de afspraken wie welke maatregelen wanneer gaat uitvoeren. Deze worden opgenomen in de
planvorming van de betreffende overheden.
Bij het opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen spelen per (deel-)stroomgebied de Regionale
Bestuurlijke Overleggen (RBO’s) een centrale rol. In deze RBO’s werken de overheden (rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten) samen aan de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van
een RBO is om door samenwerking tot goede afspraken te komen. Het besluit over die afspraken blijft -zoals
te doen gebruikelijk- in handen van de betreffende bestuurders in wisselwerking met hun besluitvormende
organen (respectievelijk Tweede Kamer, Provinciale Staten, Algemeen Bestuur en Gemeenteraad).
Ter voorbereiding op de ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen vindt er bij de totstandkoming van de
Decembernota's en de regionale besluitvorming intensieve consultatie en participatie plaats, overeenkomstig
de nationale en regionale werkplanning voor de periode tot 2009. Er is sprake van een samenhang tussen
regionale producten (opgesteld door provincies, waterschappen en gemeenten) en rijksproducten. De
Decembernota’s (rijk) worden opgesteld met regionale en landelijke informatie. De bundeling van die
regionale en landelijke informatie resulteert in een kaderstellende Decembernota richting de regionale
overheden. Deze cyclus van het opstellen van Decembernota’s vindt plaats in de jaren 2005-2007. In 2008
kan op basis van deze werkwijze een ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan worden opgesteld.
Uiteindelijk zullen in 2009 de Nederlandse ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen voor Schelde, Eems, Maas
en Rijn in zijn geheel voor inspraak ter inzage worden gelegd. Om te voldoen aan de eisen van de
Kaderrichtlijn Water zullen de provincies, waterschappen, gemeenten en rijkswaterstaat zo veel als mogelijk
gelijktijdig de rechtstreeks op het waterbeheer betrekking hebbende plannen aanpassen. Voor de provincies
gaat het om de Integrale Omgevingsplannen of Waterhuishoudingplannen, voor de waterschappen om de
Waterbeheersplannen, voor de gemeenten om plannen zoals bijvoorbeeld een rioleringsplan, afvalwaterplan
of stedelijk waterplan en voor rijkswaterstaat om het Beheersplan Rijkswateren. Tegelijkertijd zal het
ministerie van V&W een nieuwe nota Waterhuishouding uitbrengen.
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Verdeling van verantwoordelijkheden: wie doet wat?
Om in 2015 het Nederlandse water op orde te hebben, moet er op regionaal én landelijk niveau veel gebeuren. De
regio’s en het rijk werken dan ook intensief samen. Maar wie doet wat? Hierbij een overzicht:
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is namens het rijk verantwoordelijk voor het totale nationale waterbeheer
en daarmee ook voor de goede uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor Nederland als EU-lidstaat. Een
onderdeel daarvan vormt ook het op tijd bereiken van de mijlpalen van de Kaderrichtlijn Water (zie tijdschema). Het
ministerie van V&W voert daarom de landelijke regie. Verder is V&W verantwoordelijk voor het integrale beheer van het
hoofdwatersysteem; dat zijn de zogenaamde rijkswateren (grote rivieren, grote meren, estuaria en de zee). Vanwege de
samenhang tussen water en onderwerpen als milieu, ruimtelijke ordening, landbouw, visserij, natuur en landelijk gebied
zijn de ministeries van VROM en LNV nauw betrokken bij de uitvoering van het EU-waterbeleid. Bij het rijk ligt de nadruk
op landelijke (generieke) maatregelen om de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater terug te dringen. Deze
maatregelen worden meestal op landelijk, maar soms ook op Europees niveau genomen. Voorbeelden zijn de
mestwetgeving, het beleid over het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen of andere chemische
producten en het vaststellen van landelijke normen voor verontreinigende stoffen. De werking van landelijke maatregelen
kan van gebied tot gebied verschillen. Daarom is de bijdrage vanuit de regio’s essentieel om te kunnen beoordelen of de
verschillende (deel-)stroomgebiedsbeheerplannen een goed en samenhangend geheel vormen.
De Provincies hebben de regie over het ruimtelijk- en gebiedsgericht beleid. Door aan te wijzen welke functie elk water
krijgt en welke milieu-, water- en natuurdoelstellingen daarbij horen, geven de provincies een kader aan waterschappen
en gemeenten. Zelf zijn provincies verantwoordelijk voor grondwaterbeheer (met name grondwateronttrekkingen en
infiltratie), verlenen zij vergunningen voor het lozen in oppervlaktewateren en dragen zij zorg voor het saneren van
vervuilde bodems.
De Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van waterbeheer van het regionale watersysteem, dat wil
zeggen alle wateren met uitzondering van de rijkswateren. Dit betreft het beheer van de kwaliteit en de kwantiteit van
het oppervlaktewater. Waterschappen ontwerpen maatregelen die passen binnen de landelijke en provinciale kaders en
voeren de maatregelen uit. Waterschappen zuiveren het afvalwater en zorgen voor een goede aan- en afvoer van water.
De Gemeenten hebben ook een belangrijke watertaak. Ze zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de
riolering en het voorkomen van wateroverlast door overstromende riolen. Ook bij het op- en vaststellen van
bestemmingsplannen neemt de gemeente het onderwerp water mee bij haar besluiten.

c)
Reageren bij diverse overheden
Alle betrokken overheden zullen besluiten moeten nemen over maatregelen om te voldoen aan de eisen van
de Kaderrichtlijn Water.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de plannen die moeten worden herzien, onder wiens
verantwoording de herziening valt en de momenten waarop u kunt reageren. Omdat niet elke overheid op
hetzelfde moment klaar is met het herzien van de plannen, verschilt de start van de inspraaktermijnen. Het
streven is alle inspraakprocedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Provincies, waterschappen en
gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aankondigen van de inspraak op genoemde plannen.
Overheid
Rijk
Rijk
Rijk

Provincie
Waterschap
Gemeenten

Plan
Tijdschema en werkprogramma samen met het overzicht van
de belangrijkste waterbeheerkwesties
Ontwerp stroomgebiedsbeheerplannen voor Schelde, Eems,
Maas en Rijn als onderdeel van de vijfde Nota
Waterhuishouding (NW5)
•
Herziening Nota Waterhuishouding (ministerie van V&W,
na afstemming met ministeries van LNV en VROM)
•
Beheersplan Rijkswateren (ministerie van V&W,
Rijkswaterstaat)
Herziening Provinciaal Waterhuishoudingsplan, meestal als
onderdeel van het Integrale Omgevingsplan
Herziening van Waterbeheerplan
Herziening van gemeentelijke plannen (zoals bijvoorbeeld
rioleringsplan, afvalwaterplan, stedelijk waterplan)

Jaar
2006

Inspraaktermijn
6 maanden

20082009

6 maanden

20082009
20082009
20082009
20082009
200820..

6 maanden
6 weken
6 weken
6 weken
afhankelijk van
het plan

Voor het nationale programma voor het opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen zijn er dus twee
momenten waarop u kunt inspreken:

Inspraakdocument 'Schoon water voor iedereen'
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-

in 2006 op het voorliggende Inspraakdocument ‘Schoon water voor iedereen’ met daarin tijdschema,
werkprogramma en de belangrijkste waterbeheerkwesties;
in 2008/2009 op zowel de vier nationale ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen als op de
onderliggende plannen van Rijkswaterstaat (Beheersplan Rijkswateren), provincies (Integraal
Omgevingsplan of Waterhuishoudingsplan) en waterschappen (Waterbeheerplan). Tevens kunt u
inspreken bij de herziening van de Nota Waterhuishouding door het rijk (ministerie van V&W).

Reageren
U kunt reageren (‘inspreken’) op de onderstaande vraag:
Is bovenstaand werkprogramma voor het opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen in Nederland
voldoende helder? Weet u wanneer u in de periode tot 2010 kunt inspreken op de ontwerpstroomgebiedsbeheerplannen en de onderliggende plannen van rijkswaterstaat, provincies, waterschappen
en gemeenten? Een toelichting op uw mening wordt op prijs gesteld.

Inspraakdocument 'Schoon water voor iedereen'
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III.

BELANGRIJKSTE WATERBEHEERKWESTIES per stroomgebied

De belangrijkste kwesties voor het waterbeheer in Nederland
In 2005 heeft het kabinet onderstaande kwesties benoemd als belangrijk en urgent voor Nederland.
Gebleken is dat deze kwesties voor alle vier de stroomgebieden belangrijk zijn. De Europese Commissie is
hierover in maart 2005 geïnformeerd door middel van stroomgebiedrapportages over Schelde, Eems, Maas
en Rijn.
-

Onnatuurlijke inrichting
De unieke ligging van Nederland als lage delta vraagt om een sterke regulering van het waterpeil.
Om dat te kunnen bereiken, zijn er in het verleden maatregelen getroffen die geleid hebben tot een
onnatuurlijke inrichting van de wateren. Denk bijvoorbeeld aan betonnen kades naast een rivier. Dit
komt de ecologische toestand niet ten goede. Door een natuurvriendelijke oeverinrichting in plaats
van het huidige beton, kan wateroverlast voorkomen worden én wordt de ecologische toestand
verbeterd.

-

Onvoldoende ecologische toestand
Intensieve landbouw en de hoge bevolkingsdichtheid (intensief verkeer) zorgen voor een (te) hoge
concentratie van meststoffen, zware metalen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De
ecologische toestand in het overgrote deel van de Nederlandse wateren is onvoldoende of slecht. Dit
heeft gevolgen voor mens, dier en plant. Met de huidige situatie als basis, wordt in beeld gebracht
welke verbeteringen noodzakelijk zijn en tevens passen bij het gewenste maatschappelijk gebruik.

-

Matig tot slechte chemische toestand
Het Nederlandse water heeft problemen met specifiek verontreinigende stoffen. Voor deze stoffen
gelden Europese normen die aangeven welke maatregelen er nodig zijn. Nederland maakt zich sterk
om naast het op Europees niveau vaststellen van normen ook het handhaven van die normen
Europees aan te pakken. Daarom past Nederland ook de binnen Europa afgesproken methoden toe
voor het meten en toetsen van de verontreinigende stoffen. Zo worden onze eigen problemen
vergelijkbaar met die van onze buurlanden.

-

Belasting uit bovenstrooms gelegen gebieden
Problemen die zich voordoen in bovenstrooms gelegen landen, mogen niet extra drukken op de
Nederlandse opgave voor het verbeteren van de kwaliteit van het water. Nederland dringt bij de ons
omringende landen aan op ‘niet afwentelen’ en past dit principe ook toe binnen de Nederlandse
deelstroomgebieden.

Reageren
U kunt reageren ('inspreken') op onderstaande vraag:
Is bovenstaand overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties voldoende helder? Weet u op welke
onderwerpen u moet letten in de genoemde plannen en nota’s? Een toelichting op uw mening wordt op
prijs gesteld.
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Bijlage 1

De Kaderrichtlijn Water: een toelichting

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel het oppervlakte- en grondwater van de Europese wateren in
een ‘goede’ conditie te brengen (in 2015) én te houden. Waterbeheer op het niveau van stroomgebieden is
daarbij het uitgangspunt. Een belangrijk instrument hiervoor vormt het stroomgebiedsbeheerplan. In 2009
moeten de Europese lidstaten voor elk stroomgebieddistrict een eerste stroomgebiedsbeheerplan klaar
hebben. Vervolgens worden deze elke zes jaar herzien. De lidstaten stemmen de stroomgebiedsbeheerplannen binnen de internationale stroomgebieden af.
Nederland maakt stroomgebiedsbeheerplannen voor de stroomgebieden Schelde, Eems, Maas en Rijn. Dat
gebeurt samen met de andere landen die in hetzelfde stroomgebieddistrict liggen. Het stroomgebiedsbeheerplan bevat een beschrijving van het watersysteem, een invulling van het begrip 'goede toestand'
(ecologisch en chemisch), een vergelijking van de huidige conditie met de gewenste gesteldheid en een
beschrijving van maatregelen die nodig zijn om de gewenste toestand te bereiken. Daarnaast komen de
kosten, maatschappelijke baten en de verdeling van de lasten (‘wie betaalt wat’) aan bod.
Om vast te kunnen stellen of de doelstellingen voor oppervlaktewater en grondwater haalbaar zijn, is het
nodig:
•
•
•
•
•
•

de huidige toestand te bepalen;
inzicht te hebben in de invloed van de menselijke belasting op het water;
inzicht te hebben in de te nemen maatregelen die nodig zijn om de doelen te halen;
inzicht in de haalbaarheid van én de effecten van deze maatregelen te krijgen;
inzicht te bieden of de milieudoelen in 2015 haalbaar en betaalbaar zijn door middel van een
economische trendanalyse en kosteneffectiviteitanalyse;
aan te geven hoe prijsprikkels worden ingezet om gebruikers en (vervuilers) een evenwichtige en
redelijke bijdrage te laten leveren voor het gebruik van het water.

Om in de komende jaren het stroomgebiedsbeheerplan op te kunnen stellen, heeft de staatssecretaris van
V&W in 2005 de volgende uitgangspunten geformuleerd:
•
•
•
•
•

de opgave moet pragmatisch worden ingevuld en de doelen moeten uitvoerbaar en betaalbaar zijn;
de werkverdeling tussen de betrokken overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) is
gebaseerd op het principe van samenwerking in de voorbereiding en afstemmen tijdens de
besluitvorming;
rijk en regio moeten grensoverschrijdende vragen voldoende en tijdig internationaal agenderen;
er moet voldoende tijd worden genomen voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke discussie
door beslissingen zo vroeg mogelijk te nemen en hierover belanghebbenden tijdig te raadplegen;
het ministerie van V&W voert namens het rijk de regie over het proces en doet dit door rekening te
houden met bestuurlijke verhoudingen en de behoefte aan maatschappelijk debat, inclusief
regelmatige raadpleging van de Tweede Kamer.
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Bijlage 2

Overzicht Inspraakvragen:
tijdschema, werkprogramma en waterbeheerkwesties

I.

Is het tijdschema voor het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen voldoende helder (zie
pagina 9)? Een toelichting op uw mening wordt op prijs gesteld.

II.

Is het werkprogramma voor het opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen in Nederland
voldoende helder (zie pagina 11)? Weet u wanneer u in de periode tot 2010 kunt inspreken
op de ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen en de onderliggende plannen van
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten? Een toelichting op uw mening
wordt op prijs gesteld.

III.

Is het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties voldoende helder (zie pagina 15)?
Weet u op welke onderwerpen u moet letten in de genoemde plannen en nota’s? Een
toelichting op uw mening wordt op prijs gesteld.
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Bestuurlijke en
maatschappelijke
adviesronde

Bestuurlijke en
maatschappelijke
adviesronde

Bestuurlijke en
maatschappelijke
adviesronde

Najaar 2006:
voorlopige doelen en
maatregelen (met een
bandbreedte)

Eind 2006:
Decembernota 2006

2005: beschrijving
huidige toestand
van deelstroomgebieden (artikel 5
KRW)

Eind 2005:
Decembernota 2005

Monitoring: opzetten en
operationeel maken van de
meetprogramma’s

Eind 2007:
Decembernota 2007

Najaar 2007:
concept doelen en
maatregelen

4 juli 2006 t/m 3 januari 2007:
Inspraakdocument: ‘Schoon
water voor iedereen’

2007

2006

2005

Najaar 2008: ontwerp
stroomgebiedsbeheerplannen

Opstellen ontwerp
Beheersplan Rijkswateren,
provinciale waterplannen,
beheerplannen waterschappen, gemeentelijke
waterplannen

Bestuurlijke en
maatschappelijke
adviesronde

2008

Eind 2009: landelijke
besluitvorming met
inspraak

Najaar 2009: definitief
stroomgebiedsbeheerplan

Eerste helft 2009:
inspraak op
ontwerp stroomgebiedsbeheerplan

2009

Bijlage 3

Totstandkoming stroomgebiedsbeheerplannen
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